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KATA PENGANTAR 

  

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karena-

Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul  Redesain 

Pelabuhan Muara Angke. Laporan ini disusun untuk melengkapi studi arsitektur 

semester 8 dan merupakan syarat kelulusan dari jurusan arsitektur. 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis berterimakasih kepada 

orang-orang yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikannya kepada: 

1. Bapak Sani Heryanto, S.T.,M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Arsitektur 

Universitas Podomoro atas kesempatan yang diberikan untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir 

2. Bapak Adli Nadia, ST. MT selaku Ketua Program Studi S1 Arsitektur, 

Kepala Mata Kuliah Studio Desain Arsitektur 8, dosen Pembimbing dari 

Tugas Akhir dan dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan dan 

penyusunan Tugas Akhir 

3. Seluruh dosen dan pengajar Studio Desain Arsitektur 8 yang telah 

membantu penulis untuk menyelesaikan laporan ini 

4. Ibu Sri dan Ibu Nia selaku pengelola perpustakaan yang turut membantu 

dalam tata cara penulisan tugas akhir yang baik 

5. Semua Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

diwawancara oleh penulis  

6. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan 

dana 

7. Teman-teman satu bimbingan: Teuku M. Reza dan Azhar Fahreza yang 

telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan informasi yang 

dibutuhkan selama penyusunan Tugas Akhir 



iv 
 

8. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan tugas akhir ini; Fandy, Evan, 

Angelia, Novita, Selina, Stanly, Jeremia, dan teman teman lainnya yang 

tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah memberikan dukungan dan 

semangat serta dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu 

penulis meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun konten yang 

terkandung di dalam penulisan laporan ini. Kritik ataupun saran sangat diharapkan 

agar kedepannya penulis dapat membuat laporan dengan lebih baik lagi. 

Akhir kata, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

inspirasi dan manfaat besar bagi teman-teman maupun pembaca sekalian 
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Penulis, 

Kevin Suryadi Putra 

 

 

 

 

 


